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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 97 Dnr 2017/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Informationsärende Budget 2018 – Helårsprognos 4 

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun följer på olika sätt upp nämndernas budget med krav på fyra sam-
manställda helårsprognoser för året. Barn- och utbildningsnämndens resultat i Helårspro-
nos 4 är kopplad till utfallet januari–oktober 2018 och visar resultat i siffror, samt kom-
mentarer från förvaltningen. 

Beslutsunderlag
Helårsprognos 4 2018, tabell och kommentar

Information
Förvaltningsekonom informerar om Helårsprognos 4. Sammanfattninsvis förutspås att 
barn- och utbildningsnämnden, även om det finns en viss variation mellan olika verksam-
heter, presenterar ett resultat inom budgetramen.

Förslag
Christer Grankvist (S) föreslår med anledning av att kommunfullmäktiges beslut om bud-
get 2019–2021 som tilläggsförslag att förvaltningen får i uppdrag att göra en konsekvensa-
nalys av budgeten för 2019. Konsekvensanalysen presenteras i barn- och utbildningsnämn-
den i januari.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av Helårsprognos 4 2018 samt 
beslutar att

 uppdra åt förvaltningen att göra en konsekvensanalys av budget 2019, samt
 återrapportera konsekvensanalysen i januari 2019

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 98 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Informationsärende Budget 2019 - Indikatorer till Nämndmål 2019 

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommuns nämnder beslutar varje kalenderår om verksamhetsmål, så kallade 
nämndmål. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om Nämndmål 2019 8 maj 2018 § 47. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat indikatorer i syfte att följa upp och utvär-
dera arbetet mot nämndmålen för budgetåret 2019, vilka presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till Nämndmål 2019, med indikatorer

Information
Barn- och utbildningschef informerar om nämndmålen för 2019 och konstaterar att upp-
följning inte i alla avseenden är enkel. Barn- och utbildningsförvaltningen har eftersträvat 
att ta fram tydliga och mätbara indikatorer.

Utvecklingsledare går igenom de indikatorer som i samråd med verksamheterna har utar-
betats. Indikatorerna präglas av långsiktighet och en nära koppling till verksamhetens hu-
vuduppdrag, vilket Skolinspektionens konstaterat är en framgångsfaktor.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av information om indikatorer 
till Nämndmål 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 99 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar och bedömer med betoning på Sim-
rishamns kommuns resultat Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skolkommun som pub-
licerades i början av november. Utvecklingsledare går igenom de olika indikatorerna och 
deras relevans för att mäta kvaliteten i skolan. Framförallt belyses att det finns vissa oklar-
heter kring vad som inryms i de olika begreppen. Därtill råder oklarhet kring vilka skolor 
som är medräknade under varje begrepp, ibland gäller det endast kommunal verksamhet, 
ibland kommunal verksamhet och fristående verksamhet. Utvecklingsledaren informerar 
om att siffrorna i sig är väl kända inom verksamheterna, att de bland annat redovisats i 
kvalitetsrapporterna och att en del av indikatorerna kommer att användas som verktyg vid 
utveckling av verksamheten medan andra inte kommer att beaktas.

Barn- och utbildningschef informerar om att Simrishamns kommun bjudits in till region 
Skånes Kompetenskalaset för att redogöra för sin plan för studie- och yrkesvägledning.

Den 29 november kommer barn- och utbildningschef att överräcka priset till 2018 års vin-
nare av Region Skånes kulturpalett. Kulturpedagogiska enheten mottog utmärkelsen 2017.

Frederick Thott (M) förhör sig kring närvarokontroll av studerande på den kommunala 
vuxenutbildningen som gått i Ystads kommun samt hur många av eleverna hemmahörande 
i Simrishamns kommun som kan förväntas gå i Simrishamns kommun. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen informerar om att elever har rätt att gå klart påbörjade kurser men är 
sedan hänvisade till Simrishamns kommun. Angående närvarokontroll återkommer förvalt-
ningen med svar.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 100 Dnr 2018/88

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse från elevrådet angående tillagningskök på Fredsdalsskolan 

Ärendebeskrivning
Elevrådet på Fredsdalsskolan har 2017-12-14 kommit in med en skrivelse där de framför 
önskemål om att ha ett tillagningskök på skolan. Elevrådet framför att det är av stor bety-
delse för kunskapsutvecklingen och måluppfyllelsen att eleverna har tillgång till närings-
rikt mat. Som ett gott exempel lyfter Elevrådet fram Simrislundsskolan som sedan en tid 
tillbaka har ett eget tillagningskök.

Beslutsunderlag
Skrivelse Elevrådet på Fredsdalsskolan 2017-12 14
Svar samhällsbyggnadschef, ink. kostpolicy och riktlinjer kostpolicy 2018-01-04
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-08-29

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att

 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna och kost-
naderna för iordningställandet av ett tillagningskök på Fredsdalssskolan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 101 Dnr 2018/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt helgomsorg i 
Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av och omarbetat kommunens 
taxor och regler vad avser förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I dokumentet re-
gleras bland annat intagningsregler samt de taxor och avgifter kommunen tillämpar. 

Ärendet utgick från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 16 oktober 2018 § 89 
för kompletteringar. Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat skrivelsen. Barn- 
och utbildningsnämnden har att ta ställning till delar av skrivelsen och besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt helgomsorg i Simrishamns kom-
mun

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden  

 fastställer Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt helgomsorg i 
Simrishamns kommun från och med 1 januari 2019.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 102 Dnr 2018/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Möjlighet till fritidshemsplacering för barn till arbetssökande 

Ärendebeskrivning
Christer Grankvist (S), Irene Hansson (C), Margareta Krafft (MP) och Kjell Dahlberg (ÖP) 
inkom 5 september 2018 med en skrivelse i vilken de föreslår att barn- och utbildnings-
nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att 
erbjuda enstaka fritidshemsdagar för barn till arbetssökande vårdnadshavare kostnadsfritt.

Författarna anför att frånvaron av möjligheten till placering i fritidshem för arbetssökande 
vårdnadshavare medför hinder i deras arbetssökande. Vidare betonar förslagsställarna vik-
ten av att barn får möjligheter till kontakt med andra barn och pedagoger.

Beslutsunderlag
Skrivelse Möjlighet till fritidshemsplacering för barn till arbetssökande 2018-09-05
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-11-16

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att

 anse skrivelsen besvarad utifrån barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse samt 
att kommunens skyldighet att erbjuda plats i fritidshemmet beaktas i reglementet 
för förskolan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 103 Dnr 2017/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återtagande av den kommunala vuxenutbildningen i egen regi – grund-
läggande nivå och svenska för invandrare 

Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun och Ystads kommun har sedan 2008 samverkat kring ansvaret för 
den kommunala vuxenutbildningen. I praktiken har samverkan inneburit att Ystads kom-
mun ombesörjt Simrishamns kommuns kommunala vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i slutet av 2017 om att återta den kommunala 
vuxenutbildningen till Simrishamns kommun. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 
att återta den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå och i svenska för in-
vandrare.

Beslutsunderlag
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2018-11-06

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att 

 överföra såväl anordnandet som huvudmannaskapet av den kommunala vuxenut-
bildningen på grundläggande nivå och svenska för invandrare från och med 2019-
04-01

 översända beslut till Ystads kommun.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 104 Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 augusti 2018 § 78 att uppdra åt förvaltningen 
att kartlägga förutsättningarna för en kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i 
Skillinge med redovisning och beslut innan årsskiftet.

Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggning utgör beslutsunderlag i ärendet. Nämn-
den har att ta ställning till kartläggningen och besluta i ärendet.

Beslutsunderlag
Skrivelse Centerpartiet 2018-03-17
Utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommunal regi i Skillinge 2018-11-
20

Information
Ordföranden informerar om beslutsförslag som delgetts ledamöter innan sammanträdet.

Yrkanden
Christer Grankvist (S) föreslår bifall till förvaltningens beslutsförslag samt som tilläggsför-
slag bifall till Centerpartiets skrivelse med konsekvensen därav att barn- och utbildnings-
nämnden anhåller om tilläggsanslag om 2 miljoner kronor hos kommunstyrelsen.

Sven Olsson (M) föreslår avslag på Christer Grankvists tilläggsförslag.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
proposition på huvudförslaget och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med detta.

Ordförande ställer Christer Grankvists (S) tilläggsförslag mot Sven Olssons (M) förslag 
om avslag på tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med Christer Grankvists förslag. 

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
1. Ja-röst för Christer Grankvists förslag
2. Nej-röst för Sven Olssons förslag
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 104 forts Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ledamot Ja Nej Avstår
Christer Grankvist (S) x  
Irene Hansson (C)  x  
Margareta Krafft (MP)   x
Sven Olsson (M)  x  
Frederick Thott (M)  x  
Summa avgivna röster 1 4  

Med en Ja-röst för Christer Grankvist tilläggsförslag och 4 Nej-röster för Sven Olssons 
tilläggsförslag beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i enlighet med Sven 
Olssons förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn - och utbildningsnämnden beslutar med beaktande av förvaltningens skrivelse att

 uppdra åt förvaltningen att skyndsamt arbeta vidare med frågan och senast i mars 
2019 återkomma med en lägesbeskrivning vad bl.a. avser möjlig start hösten 2019, 
alternativt hösten 2020

 parallellt utreda förutsättningarna för en montessorisförskola med återrapport i 
mars 2019.

Reservationer
Christer Grankvist (S) reserverar sig mot beslut i den del det rör tilläggsförslag till förmån 
för eget tilläggsförslag.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 105 Dnr 2018/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdestider 2019 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för barn- och ut-
bildningsnämnden 2018. Två heldagar är utlagda i samband med nämndens möten. En dag 
för arbete med Nämndmål 2019 samt en dag för Kvalitetsdialog 2019.  

Beslutsunderlag
Sammanträdestider BUN 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott beslutar

 att Sammanträdestider kompletteras med en ny tid för presidiets sammanträde 14 
januari 2019

 föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till sammanträdestider 2019

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 106 Dnr 2017/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen 

Ärendebeskrivning
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skol-
lagen till och med 16 november 2018.

Beslutsunderlag
Redovisning till och med 16 november 2018

Information
Barn- och utbildningsförvaltningen går igenom anmälningarna för redovisningsperiod. 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar vidare om arbetet med ärende 45-
2018:8410, anmälan om kränkande behandling till Barn- och elevombudet. Aktuell rektor 
kommer för att utreda vilka åtgärder som bäst främjar elevens skolsituation att upprätta en 
barnkonsekvensanalys i ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om ärende 41-2018:9293, anmälan om 
kränkande behandling till Skolinspektionen, samt om det pågående arbetet så långt. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälningarna enligt redovisning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 107 Dnr 2018/111

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolchef Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Huvudman ska enligt en ny bestämmelse i skollagen utse en skolchef för sin verksamhet 
inom skolväsendet, 2 kap. 8a § skollagen (2010:800). Skolchefen ska biträda huvudman-
nen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verk-
samhet inom utbildningsväsendet.

Beslutsunderlag
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2018-10-25

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 utse barn- och utbildningschef Ewa Kristensson till skolchef enligt 2 kap. 8 a § 
skollagen (2010:800) 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-11-27

§ 108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Ärendebeskrivning

Frederick Thott (M) undrar om Simrishamns kommuns beredskap inför förändringen i 
skollagen som innebär att undantaget i skollagen (2010:800) för fritidspedagoger eller mot-
svarande får bedriva undervisning i fritidshemmet utan legitimation och behörighet tas 
bort. Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer med information vid barn- och ut-
bildningsnämndens sammanträde 12 december 2018.

_______
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